
Syster Bella  
går ronden

Säg terapihund och du tänker nog 
inte på bullterrier. Men Bella är 

älskad av alla hon möter, trots att 
hon kan vara envis som en åsna.  

– Jag gillar den utmaningen, säger 
Amanda Grapne.  

TEXT: Hans P Karlsson   FOTO: Anna Rehnberg

Hundliv

Bella hjälper ”sina patienter” 
att få ökad rörlighet, bättre 
minne – eller bara att må 
bra, som när man fikar ihop.
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N är bullterriern Bella lägger hakan mot 
låret och tittar på Svea går ett glädjetjut 
genom rummet. Svea skiner upp. De har 
båda svårt att prata – Bella för att hon 
är hund, Svea för att hon haft en stroke 
– men de förstår varandra ändå. Svea 

klickar med tummen och sträcker fram en godisbit. För 
den som har minnesproblematik och svårt med moto-
riken är det många moment att 
hålla reda på.

Bella är Amanda Grapnes 
första egna hund. Egentligen är 
hon en kattmänniska och har inte 
förstått det där med hundar, men 
det är något alldeles särskilt som 
lockar med bullterriern.

– Det är ingen vanlig hund. Jag 
säger ofta att bullterriern är en 
katt i en hundkropp och det 
passar mig, det är en bra bland-
ning mellan det sociala och kon-
taktsökande hos hunden och det 
egensinniga hos katten.

Men bullterriern dras med en del 
föreställningar som kan ligga Bella 
i fatet som terapihund. Vanliga 
människor kan förknippa henne 
med så kallade ”kamphundar” 
och de som kan något om hund 
tror att bullterriern är lite dum och 
att inte går att lära något. Fast 

Amanda tycker inte att man ska låta sig begränsas av för-
domar som finns om ens hund eller ras. Då gäller det snarare 
att hitta Bellas sätt att träna på. I början var det nittiofem 
procent bus och lek och fem procent träning innan trä-
ningen successivt kunde öka.

– De är så envisa och man måste hela tiden övertyga 
dem om att det man gör är roligt så man får dem på sin 
sida. Hon har egentligen ingen arbetsvilja alls och försöker 

inte ens vara till lags. Jag är inte 
orolig för att Bella ska bränna ut sig, 
många hundar har ju sin uppmärk-
samhet på ägarna och vill göra dem 
glada, men om det blir tråkigt för 
Bella så går hon bara undan.

Redan det första året tillsammans 
funderade Amanda på att utbilda 
Bella till terapihund, men det skulle 
dröja tills hon var fyra år och de hade 
flyttat till Göteborg innan kontakten 
togs med Svenska terapihundskolan. 
Det var viktigt för Amanda att 
instruktören inte förväntade sig 
samma mentalitet av Bella som hos 
en brukshund. Hon fann Helena 
Eriksson i Göteborg, som håller 
kurser för svårmotiverade hundar. 
Amanda jobbade redan med funk-
tionshindrade och hon lyckades 
även övertyga sin chef, Christina 
Sundesten, att det låg i hennes 
intresse att ha diplomerad hund i sin 

Bullterriern är efterlängtad när Amanda 
Grapne kommer till jobbet.

Amanda har lådan med  
redskap. Nu går de på rond.
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arbetsgrupp. Christina finansierade därför utbildningen 
och i dag är Bella den enda terapihunden som är anställd 
av Göteborgs stad.

Är det kontroversiellt att lägga skattepengar på en hund 
när budgetar är tajta och mycket måste prioriteras?

– Jag har inte hört någon som varit negativ till det. Jag 
tänker att det är något som vi ska vinna på. Vi jobbar med 
rehabilitering och jag är övertygad om att det leder till något 
bra för dem vi är till för. Vi har sett en 
tydlig förvandling hos Svea efter att Bella 
kom till henne. Jag kände till att man kan 
ha hundar i vården utifrån det gosiga och 
närheten, men jag visste inte att man 
kunde jobba så här strukturerat med dem 
förrän Amanda berättade om det. Man 
måste våga lite även om det är slimmat i 
dag, säger Christina Sundesten.

Det typiska för terapihundar är de tydligt 
målinriktade uppgifterna, som ökad rör-
lighet, bättre minne eller välbefinnande 
hos en brukare. Deras arbetsfält är bre-
dare än för andra sociala tjänstehundar 
och kan jobba inom såväl vård, äldreom-
sorg som skola. I dag jobbar Bella mest 
hos personer med förvärvade hjärn-
skador, men det handlar inte bara om lek 
och aktivitet utan också tröst och stillhet.

– Bella besökte en gång en man som 
var väldigt dålig, han svävade mellan 
medvetande och medvetslöshet och då 

hoppade hon upp i hans säng så han fick känna på pälsen 
och nosen. Mannens döttrar var med och de sa att deras 
pappa alltid tyckt mycket om djur, berättar Amanda.

För Svea har Bella blivit ett livgivande inslag. Tidigare 
ville hon knappt gå ur sängen på morgonen, hon var ned-
stämd och innesluten. I dag sitter hon uppe och är påklädd 
för att välkomna Bella när hon kommer. Vårdpersonalen 
märker att hon är mer glad och öppen. Svea och Bella har 
blivit ett litet team som ses en gång i veckan.

Varje uppgift som Bella utför har en 
tanke och funktion även om de kan 
verka enkla. Att fylla en tennisboll med 
godis kräver både handstyrka för att 
klämma ihop bollen, finmotorik för att 
träffa hålet eller dela på godiset om de 
är för stora bitar samt ett bra minne för 
att räkna hur många bitar som läggs i. 
Att lägga Bellas huvud mot låret, vänta 
på hennes blick, klicka och ge godis 
ställer också krav på minnet. Leken med 
hopphinder bygger en allians mellan 
Bella och Svea.

– Bella vet vad hon ska göra och är 
lite snabb ibland. När hon kommer till-
baka och gör som Svea vill så stärks 
hennes självförtroende och självkänsla, 
hon ser att Bella vill vara med henne. Jag 
och Bella är inte boendepersonal som 
ställer krav eller ska hjälpa till med mat 
och städ utan när vi kommer har vi bara 
roligt tillsammans, säger Amanda. ®

KOLLA NÄR  
BELLA BOWLAR!

Gå in på  
www.harligahund.se och  

sök på syster Bella.

SAGT OM BELLA

”Hon förstår vad  
jag säger…” 

E V A  75  Å R

”Kan ni komma tillbaka  
till pappa igen?” 

A N N I K A  3 0  Å R

”Underbara Bella!  
Du är inte bara värd en 

guldstjärna. Du är värd en 
hel stjärnhimmel.” 

J A S M I N  5  Å R

”Jag tror att hon tycker  
om mig. Det känns som att 

hon gör det.” 
A N D R E A S  2 5  Å R

Hundliv
Bella lyfter klossar 
och Svea får gissa 
vilken färg som 
kommer sist.

När Bella spelar tärning med  
Svea  är det många prickar som 

ska räknas och läggas ihop.

Att locka Bella över ett hinder skapar en 
stark allians mellan henne och Svea.


